
Universitat de les
¡lles Balears

Resolució de la concessió d’ajudes per estades breus de jons investigadors convidats

El 17 de febrer de 2014 es varen convocar unes ajudes per estades breus dejoves investigadors
convidats en el sentit següent:

Entre els requisits establerts es trobava que “eis candidats han de ser doctors amb un
currícuium exceilent ¡ que facin la seva tasca professional en universitats o centres
d’investigació estrangers. Els candidats han d’haver llegit la tesi doctoral amb posterioritat a
l’any 2007”. Podien presentar les soFlicituds els professors de la UIB, a través deis
departaments, ¡ els investigadors deis ¡nstituts de recerca a través deis mateixos instituts. El
termini de presentació de soFlicituds fou fins el 12 de març de 2014.

La convocatória marcava que la durada mínima de les estades havia d’esser de tres setmanes i

la máxima de dos mesos. Així mateix les estades s’han de realitzar des del mes d’abril al mes
de desembre de 2014.

La dotació máxima de les ajudes per fer les estades és de 2.000,00 euros al mes. La Universitat
de les Illes Balears subscriurá l’assegurança que pertoqui en aquests casos.

Tal com marcava el punt 2 de la convocatória, totes les soliicituds foren avaluades per la
Comissió Avaluadora de i’OSR, que es va reunir en data 20 de març de 2014.

La dotació pressupostária assignada al programa fou d’un total de 26.000,00 euros. La
Comissió, aplicant el que s’estableix al punt 8 a la convocatória, procedí a avaluar les
sofiicituds segons el barem establert als punts 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 de la convocatória. La nota
de tall establerta quedá en 13,45 punts, la qual cosa implica que totes les sol licituds avaluades
amb una nota inferior a aquesta puntuació no han obtingut ajut per part del Vicerectorat
d’Investigació i Postgrau.

La Comissió va decidir proposar eis candidats que s’adjunten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

El Consell de Direcció, en la seva reunió del 25 de març de 2014 va decidir acceptar aquesta
proposta, per la qual cosa es publica la Resolució a la página web i es comunicará als
professors indicats.

La present Resolució i tots eis actes administratius que es derivin d’aquesta Resolució es poden
impugnar en els casos ¡en la forma establerts perla Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El Vicerector~I vestigació i Postgrau,

Palma, 26 de març de
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José L Ballester Física Richard Morton Northumbria Regne Unit 21,52 2.034,41
Tomás Sintes IFISC Pedro A. Sánchez Romero University of Vienna Austria 18,53 1.419,35

Ciéncies Matemátiques ¡ Software Competence
Carlos Juiz Informática Jorge Mastínez Gil Center Hagenberg Austria 18,14 1.290,32
Damiá Gomis Física Alberto Elizalde Max Planck Institute Alemanya 17,56 1.567,74

Ciéncies Matemátiques i
Antorn Buades Informática Raifaele Grompone ENS-Cachan Fraiiça 16,86 2.000,00

Ciéncies Matemátiques i
Rafel Prohens Informática Paolo Massobrio University ofGenova Italia 16,63 2.107,53
Sasha Husa Física David Hilditch University of Jena Alemanya 16,18 2.034,41

Ciéncies Matemátiques i
M. Magdalena Payeras Informática José M. Merigó Lindahl University of Manchester Regne Unu 16.10 2.000,00

Liverpool John Moores
Joan Estrany Ciéncies de la Terra José A. López Urnversity Regne Unit 15,77 2.000,00
Claudio Mirasso IFISC ¡van Roijais Mira Karolinska Intitutet Suécia 15,77 1.769,89

Abdus Salam International
Roberta Zambrini IFISC John GoId Centre for Theoretical Italia 15,07 2.012,90
Ingo Fischer IFI5C Michiel Hermans Ghent University Bélgica 14,68 1.907,52

Ciéncies Matemátiques i Paris-Reconquencourt
Antonio E. Teme! Informática Mathieu Desroches Center França 14,44 2.129,03

Filosofia ¡ Treball
Matcu Cabot Social Remel Ca evila Fairfield University
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